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 الشروط واالحكام

 . لاير قطري  1000الحد االدنى للشراء هو  – 1

 التسليم داخل دولة قطر فقط.   -2

 ايام عمل.  3الحد االدنى للتوصيل  -3

يجب أن يتم التسليم على العنوان المرسل فقط ، إذا كان هناك أي تغيير في عنوان التسليم يجب    -4

 التسليم.ميعاد اخبار البائع بالعنوان الجديد جيدا قبل  

يمكن أن يتم الدفع  عند االستالم ، وبطاقة الخصم / االئتمان المعتمدة والدفع المسبق عن طريق    -5

إلى   المرجعي  الرقم  تسليم  العميل  ، يجب على  اإلنترنت  للتحويل عبر  اإلنترنت.  التحويل عبر 

 قبل تسليم البضاعة. مندوبنا 

   -تفاصيل الدفع عن طريق التحويل البنكي:  -6

 

Bank Name The Commercial Bank (P.S.Q.C)  

Bank Address 

Grand Hamad Branch 

Bank Street Road, Doha - Qatar 

Post Box No.3232 

Beneficiary Name Al Majed Jewellery 

Account Number 4010-358080-001 

IBAN QA03CBQA000000004010358080001 

Swift Code CBQAQAQA 

 

المباعة في أماكن البيع وتسليمها إلى عنوان االتصال الخاص بالعميل    سيتم تغليف البضاعة  -7

 االمراض .   اي بطريقة آمنة التخاذ جميع االحتياطات لتجنب العدوى من

 يحق للعميل إلغاء الطلب قبل التسليم.  -8
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حمول المسجل من  تاريخ ووقت التسليم من خالل رقم الهاتف الم  باالبالغ عن  يقوم العميل    -9

 قبل البائع. 

وإجراءاتنا   -10 لسياستنا  التصنيع وتخضع  المستردة على عيوب  والمبالغ  التبادالت    تقتصر 

 تعديالته.  2008لسنة  8ووفقا لقانون حماية المستهلك رقم 

 يرجى مراجعة سياسة االستبدال واالسترداد الموضحة أدناه. -11

 أو البريد اإللكتروني   44778888يرجى االتصال بنا على  إذا كنت ترغب في تعديل طلبك    -12

confirmedsales@almajedjewellery.me   

 جب عليك تعديل أو إلغاء طلبك قبل تاريخ التسليم. ي  Whatsapp او  

، فإنك ملزم باالمتثال لجميع    WhatsAppعند تقديم طلبك عبر منصتنا عبر اإلنترنت أو    -13

سياسات وشروط حماية البيانات. إذا كنت ال توافق على الشروط وسياسات حماية البيانات ، فال  

 . WhatsAppتستخدم هذا النظام األساسي عبر اإلنترنت أو خدمة 

يجوز تعديل هذه الشروط. يتحمل العميل وحده مسؤولية قراءة الشروط واالحكام في وقت    -14

 تخدام هذه الخدمة. اس

كافة المعلومات أو التفاصيل الشخصية التي تقدمها لنا سوف نقوم بحمايتها وفقًا لسياسات   -15

حماية البيانات. عند استخدام هذه الخدمة ، فإنك توافق على استخدام هذه المعلومات والتفاصيل.  

 لمشتركة صحيحة ودقيقة. المسؤولية الوحيدة للعميل هي التأكد من أن المعلومات والتفاصيل ا

 

بعد تنفيذ طلبك ، قد تنشأ ظروف استثنائية تجبرنا على الغاء الطلب بعد إرسال تأكيد الطلب.    -16

نحن نحتفظ بالحق في القيام بذلك في أي وقت. لن نكون مسؤولين تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث  

( ، أو الغاءالطلب حتى بعد أن  almajedjewellery.meعن إزالة أي منتج من هذه المنصة )

 نرسل لك تأكيد الطلب. 

تكون المنتجات تحت مسؤوليتك من لحظة التسليم لك. أو الشخص المرشح الخاص بك ،    -17

 سيتم نقل ملكية المنتجات إلى العميل بمجرد استالمنا المبلغ بالكامل. 

سليم النهائي للمنتج بمجرد تأكيد استالم المبلغ في  للشراء عبر اإلنترنت ، سيتم البدء في الت   -18

 الحساب المصرفي.

بمجرد تنفيذ أي أمر شراء ، فإنك توافق دون تحفظ على جميع الشروط واألحكام وسياسات  -19

 التبديل االرجاع الموضحة أدناه. لدينا الحق الكامل لمراجعة وتعديل هذه الشروط في أي وقت. 
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الية قضائية حصرية على أي دعوى ناشئة عن استخدام موقعنا على  سيكون لمحكمة قطر و  -20

اإلنترنت أو تتعلق به ، على الرغم من أننا نحتفظ بالحق في رفع دعاوى ضدك بسبب خرق هذه  

البلد الذي يوفر األساس القانوني للوالية  ب الشروط في بلد إقامتك أو أي صلة أخرى ذات صلة  

االستخدام هذه وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو فيما يتعلق بها وتفسر  القضائية. تخضع شروط  

 وفقًا لقوانين دولة قطر. 

 سيتم إصالح وصيانة السلعة وفقا لسياسة الشركة المصنعة.  -21

أنت    -22 فيما عدا ذلك ،  أو  تقديم معلومات صحيحة ،  القانون  بموجب  يطلب منا  ما  باستثناء 

أي معلومات  لومات صحيحة حول سلعنا وخدماتنا .  عقول تلقي معكمستهلك ، قد تتوقع بشكل م 

ال  ووتعليقات ومواد أخرى منشورة على موقعنا ال يُقصد بها تقديم مشورة دقيقة وكاملة وحديثة  

حد الذي وفقا لليجب أن تعتمد عليها كمصدر وحيد للمعلومات ، ونخلي مسؤوليتنا في هذا الصدد 

 يسمح به القانون. 

ى زوار الموقع االمتناع عن األفعال الضارة التي قد تضر بالموقع أو بسمعة التاجر  يجب عل  -23

 أو حتى أطراف ثالثة. 

أو بأي   whatsappأي عقود لتوريد السلع أو الخدمات التي يتم تشكيلها من خالل موقعنا /    -24

 طريقة أخرى ، تخضع لشروطنا وأحكامنا الموجودة هنا. 

ثالث ، مثل جهة إصدار بطاقة    -25 تابع لطرف  إذا حددت خيار دفع يتضمن مقدم خدمة دفع 

ائتمان أو مقدم خدمة آخر تتوفر خدماته عبر موقعنا اإللكتروني ، فإن شروط وأحكام أو مخططات  

مدفوعات ولك / الشراء ، بقدر ما أشار مقدم خدمة الدفع إلى مقدم خدمة الدفع تلك ستنطبق على ال

ذلك. نحن ال نقدم حقوقًا أو عالجات أو ضمانات أكثر من تلك التي يوفرها مزود خدمة الدفع ، 

وننصحك بقراءة الشروط واألحكام الخاصة بهم بعناية. نحن لسنا مسؤولين عن اإلجراءات أو  

 اإلهمال من قبل مقدمي خدمة الدفع.

الحالي والقيود الجارية ، قد تحدث بعض    COVID-19يرجى مالحظة أنه بسبب وضع    -26

 التأخيرات ، نحن نبذل قصارى جهدنا إلرضائك ، شكًرا لك على صبرك. 

عرًضا للشراء فقط . يُعد طلبك ملزما لناال تعتبر المنتجات أو الخدمات وسعرها المعروض   -27

 .ا للطلب من  جانبناأكيدن ت ، ولن يتاكد السعر اال عند 

تتوفر جميع المنتجات التي يتم اإلعالن عنها أو تضمينها في الكتالوج الخاص بنا حتى نفاذ    -28

مخزوننا أو مخزون موردينا. ليست كل المنتجات المعروضة متاحة في المخزن. ال يمكننا ضمان  
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بناًء على طلبك فقط إلى  أن كل منتج متاح للشراء على الفور. سيشير إخطار التأكيد الخاص بنا  

توافرالبضاعة وتوقيت التسليم. إذا تعذر علينا توفير منتج معين ألي سبب خارج عن سيطرتنا  

 المعقولة ، فلن نتحمل المسؤولية وسنضمن عدم تحميلك تكلفة مقابل هذا المنتج. 

في حالة عدم توفر منتج ، قد نقدم منتج بديل. سيتم إبالغك مسبقًا في هذه الحالة ، ولن يتم    -29

 إال إذا وافقت.البديل  توريد المنتج 

نحاول عرض صور منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من الدقة ، ولكن ال يمكننا ضمان أن بعض    -30

 منتجات. لللون اللشكل أو ا دقيقةتعطي صورة واضحة أو   سوفالصور 

إن صور وأوصاف منتجاتنا وخدماتنا صالحة فقط لفترة محدودة من الزمن. إذا قررت الحقًا    -31

 شراء منتج أو خدمة ، فيجب إعادة فحص وقراءه الوصف للمنتج او الخدمة.

في حال عرضنا خطأً سعًرا غير صحيح للمنتج ، فلن نكون ملزمين بتسليمه إليك بالسعر    -32

بشرط أن نخطر ذلك في تأكيد الطلب أو على األكثر قبل إرسال المنتج . لن يعتبر تأكيد  المحدد ، 

الطلب ملزماً إذا كان السعر خاطئاً بشكل واضح. ستتاح لك بعد ذلك فرصة شراء المنتج بالسعر  

المقترح بشكل صحيح. إذا كنت ترفض شراء المنتج بالسعر الصحيح ، فسنقوم بجميع الدفعات 

 بها في وقت طلبك. التي قمت  

نحن ال نضمن أن المنتجات أو الخدمات المباعة مناسبة لغرض معين من المستهلك. باستثناء    -33

ما هو منصوص عليه صراحة في هذا البند أو أي بند آخر من هذه الشروط واألحكام ، يتم استبعاد  

المعمول به ، إلى أقصى حد جميع الضمانات أو الشروط أو الحلول المنصوص عليها في القانون  

 يسمح به القانون. 

أنت مسؤول عن تقديم المعلومات الصحيحة في طلبك ، مثل معلومات الفواتير الخاصة بك    -34

 ، وعنوان التسليم ، وغيرها من المعلومات المفيدة المتعلقة بالتسليم. 

جغرافية ألي    نحتفظ بالحق في رفض بيع المنتجات أو الخدمات ألي شخص أو أي منطقة   -35

سبب من األسباب في أي وقت. يمكن تقرير ذلك على أساس كل حالة على حدة. عالوة على ذلك  

، نحتفظ بالحق في الحد من حجم المنتجات أو الخدمات التي نقدمها لمشتري واحد أو أسرة واحدة  

الئتمان أو  أو طلب واحد ، وقد يعتمد هذا القرار على الطلبات من نفس الحساب أو نفس بطاقة ا

 نفس الفواتير أو عنوان الشحن. نحن نحتفظ بالحق في حظر أو تقييد المبيعات للتجار أو البائعين.

 نحتفظ بالحق في وقف أي منتج أو خدمة في أي وقت.  -36
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ننصحك بتفقد المنتجات على الفور في وقت التسليم ، نحن غير مسئولين بعد االستالم عن    -37

 ونضمن البضاعة وفقا الحكام وشروط الضمان ضد عيوب التصنيع. خطاء من جانبك  

ال يسمح لك بإعادة إنتاج أي جزء من سلعنا أو خدماتنا أو نسخه أو التقاطه أو بيعه أو إعادة    -38 

 بيعه أو استغالله تجارًيا ، بدون إذن كتابي مسبق منا. 

أ  -39 توريده  نتمكن من  لم  منتج  مقابل  بالدفع  قيامك  حالة  من  في  توريده ألي سبب  و رفضنا 

األسباب المذكورة أعاله ، سنقوم برد السعر المدفوع مسبقًا بالكامل على النحو المنصوص عليه  

 في بند استرداد األموال الخاص بنا. 

. يتم تخزين اإلصدارات المختلفة  pdfيمكنك تنزيل الشروط واألحكام الخاصة بنا بتنسيق    -40

 ويمكن تنزيلها مع اإلشارة إلى فترة صالحيتها. بمرور الوقت هنا  

بأي طريقة غير    -41 أو  قانوني  استخدام منتجاتنا ألي غرض غير  أو   / ال يجوز لك شراء و 

 قانونية. 

أسعار منتجاتنا أو خدماتنا عرضة للتغيير دون إشعار. نحن ال نضمن بقاء األسعار المشار   -42

 عينة. إليها قابلة للتطبيق خالل فترة زمنية م 

 جميع أسعارنا بالريال القطري.  -43

 أي ترقيات وخصومات تكون صالحة فقط خالل الفترة المحددة ووفقاً للقانون. -44

سيتم إصالح المنتج من قبل الشركة المصنعة طالما أن بطاقة الضمان المرفقة مع المنتج    -45

المصنعة الشركة  للحصول على ضمان  ال   سارية و مؤهله  للتقرير  ذي سوف يصدر من  وفقا 

 الشركة المصنعة لتحديد العيب ضمن الضمان من عدمه. 

 الضمان ال يغطي  -46

 المندوب في وقت التسليم.  • العيوب المرئية أو غير المطابقة التي لم تخطر بها

• العيوب الناتجة عن االستخدام غير الصحيح أو التالعب بالمنتج ، على عكس متطلبات دليل  

االستخدام أو الصيانة غير الصحيحة أو عدم كفاية الرعاية ، كما هو موضح في التعليمات أو كما 

 . مطلوب بشكل عام لمنتجات مماثلة   هو 

. لن نكون مسؤولين إذا لم نتمكن من تنفيذ التزامنا ، أو إذا كان التنفيذ سيكون مرهقًا أو مكلفًا 51

بسبب حدث استثنائي لم نكن نتوقعه بشكل معقول. في مثل  للغاية بحيث نتعرض لخسارة كبيرة ، 

هذه الظروف ، سنقوم بتقييم ما إذا كان بإمكاننا أداء االتزام بوقت اخر ، عندما تسمح لنا الظروف  

 باألداء بطريقة معقولة. 
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على  52 أوالً  العمالء  بخدمة  االتصال  على  نحثك   ، الشكوى  حالة  في   .

(, 44478888 info@almajedgroup.me  خالل العمل  أيام  في  متاحة  العمالء  خدمة   .)

سنراجع شكواك    اإلنكليزية والعربية . ( ، وباللغات التالية:  مساءا  ١٠  – صباحا    ١٠ساعات العمل )

 بحسن نية وسنحاول إيجاد حل مقبول إذا كانت شكواك مبررة. 

. إذا اعتبر أي بند من هذه الشروط واألحكام غير قابل للتنفيذ أو سيصبح غير قابل للتطبيق  53

بسبب تشريع جديد ، فسيتم اعتباره الغياً وباطالً ، وسوف نحاول أنت ونحن بقبول بند صالح  

 در اإلمكان لمحتوى البند غير القابل للتنفيذ.قوقريب 

 وتفسير وتنفيذ هذه الشروط واألحكام لقانون دولة قطر.  . تخضع عالقتنا التعاقدية وصالحية 54

 

 حقوق الملكية الفكرية 55 .

محتوى موقع مجوهرات الماجد محمي بحقوق النشر وحقوق العالمة التجارية وحقوق عالمات  

الخدمة وحقوق قواعد البيانات وغيرها من حقوق الملكية الفكرية . نحن مالك هذه الحقوق وهي  

 مرخصة لنا . 

ي غير  ان بامكانك ان تطبع او تعيد انتاج او تنسخ اجزاء معقولة من المحتوى الستخدامك الشخص

 التجاري شريطة ان تبقي على وتعرض جميع اشعارات حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية . 

بخالف ذلك فانه ال يحق لك اعادة انتاج او نسخ او تعديل او توزيع او ان تستخدم اي محتوى  

موجود الي غرض تجاري . اي مواد او معلومات او محتوى معروض على موقع مجوهرات  

يجب الحصول على اذن او تصريح مسبق الستخدامه. وال يجوز لك اعادة انتاج اي حجم   الماجد

مع غير  بصورة  الوسائل  كبير  باستخدام  او  يدويا  ذلك  كان  سواء   . موقعنا  محتوى  من  قولة 

االتوماتيكية بدون اذن كتابي صريح مسبق من قبلنا وسيعتبر الوصل االكتروني او اضمار ذلك  

 ة اعادة انتاج. عالمحتوى بمتاب 

يتضمن موقعنا روابط اى موقع ويب او مواد اخرى ليست من طرفنا اننا لن   قد .56

الروابط ستكون عاملة كل االوقات او امنه ونحن غير مسئولين عن اي  نضمن ان تلك  

مواقع ويب او مواد او اعالنات يمكن الوصول اليها عبر تلك الروابط . وهي خارج نطاق  

 سيطرتنا .         

يقبل المشتري ان موقعنا غير متاح دائما وقد يكون السبب اعمال صيانه او تحسين   .57

 يدة وسوف نعلن عن ذلك عن طريق موقعنا االلكتروني. الخدمة او اضافة خدمة جد

سنة وانه مؤهل قانونا    18يقر المشتري بانه باصدار طلب الشراء يكون سنة فوق   .58

 الجراء عملية الشراءو انه يتحمل المسئولية القانونية في حالة خالف ذلك. 

mailto:info@almajedgroup.me
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 ان طلبك للشراء ال يرتب تعاقد بيينا .  .59

للمنتج .60 ضرر  اي  بان  المشتري  عنه    يقبل  المسئولة  تكون  موقعنا  من  المشترى 

 الشركة المصنعه دون مسئولية علينا. 

يحق للبائع استخدام كافة الرسائل النصية او الواتس اب او الرسائل االلكترونية او   .61

 اي طريقة اخرى قد تمت بين المشتري والبائع كطرق اثبات امام الجهات المختصة.  

وكلمة مرور مسئول عنهما واي طلب عن طريق  المستهلك الذي يسجل له اسم مستخدم  .62

الدخول والتسجيل يكون صحيح حتى لو تم من طرف ثالث مع حفظ حقة في الغاء الطلب  

 قبل التسليم. 
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 - سياسة االسترداد االستبدال:

 

 استردادها. . المجوهرات والساعات والدبابيس واالكسسوارات ليست قابلة لالستبدال وال يمكن  1

. تقتصر االستبدال والمبالغ المستردة على عيوب التصنيع في حالة عدم امكانية التصليح او  2

 عدم وجود نفس القطعة في مخزن البائع. 

. عندما يتم إبالغنا بشكل صحيح بأي مطالبة صحيحة تستند إلى أي عيب تصنيع، يحق لنا  3

نها( مجانًا اذا كان العيب الموجود عيب تصنيع إصالح أو استبدال المنتجات )أو الجزء المعيب م

وفقا لتقرير الشركة المصنعه، أو قد نقرر ، وفقًا لتقديرنا الخاص ، رد ثمن البضائع إليك ، لكننا  

لن نتحمل أي مسؤولية أخرى تجاهك. سنبذل قصارى جهدنا إلعادة المنتج الذي تم إصالحه أو 

 ى اعتباًرا من يوم استالم البضاعة للتصليح. ( شهور بحد ادن3استبداله إليك في غضون )

. في حال كان يحق لك االستفادة من أي ضمان على النحو الذي تمنحه الشركة المصنعة أو  4

المستورد أو الموزع للمنتج أو جزء منه ، المقدم لنا أو لك مباشرة ، فلن يكون لديك سوى مطالبة  

أو الموزع أو أي ممثل آخر لدولة قطر إذا  مباشرة ضد الشركة المصنعة أو صاحبه المستورد  

كان لك الحق في مثل هذه المطالبة المباشرة ؛ في حالة وجود دعوى ضدنا ، ستكون مسؤوليتنا  

 فقط. و الموزع محدودة وفقًا لضمان الشركة المصنعة أو المستورد أ

 ونسخة من فاتورة العميل. ببطاقة الضمان  مدعومة  يجب ان تكون  سترداداالو   التبديل. جميع 5

. ستبدأ عملية رد األموال فقط إلى حساب العميل المصرفي وستتم جميع عمليات رد األموال  6

 يوًما بعد الموافقة على رد األموال بشرط موافقة البنك.  30في غضون 

لم يتم التسليم في  . سنكون مسؤولين ، ويحق لك إنهاء العقد والحصول على استرداد كامل ، إذا  7

 أيام تقويمية بعد طلبك ، ما لم نتفق على مهلة أطول.  3غضون 

. سيخضع استبدال السلعة لتوافر العناصر مع بائع التجزئة / المصنع في حالة عدم امكانية  8

 التصليح. 

. في حال ، توقف الشركة المصنعة إنتاج صنف للتبديل ، يمكن للعميل إما طلب استرداد أو  9

إجراء عملية شراء جديدة بنفس المبلغ او أعلى. يجب على العميل الدفع الفرق في السعرإذا كان  

 هناك أي رصيد مستحق عند الشراء الجديد. 
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البضاعة10 لم يكن  إذا  التبادل ويتطلب    .  التجزئة مقابل  بائع  المطلوبة متاحة و بسهولة مع 

ية ، فسيخضع وقت التسليم لتوافر السلعة  التسليم استيراد البضاعة من الشركة المصنعة األصل

 في قطر من الشركة المصنعة. 

 

. أي استرداد للمنتجات أو الخدمات التي تم شراؤها بموجب العروض الترويجية ، سيؤدي 11

 إلى استرداد السعر الترويجي فقط " في حال قررنا رد السعر اليك. 

البضاعة وبعد دفع العميل سوف يتم رد الثمن لك فان  في حالة التسليم ولم يقبل العميل    -12

 المبالغ المدفوعة سوف ترد لك وفقا للطريقة التي سددت بها الثمن. 

 

 اقرار 

قة بها وانه  نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعل    يقر المشتري بانه قد تم بيان  

 التفاصيل العلم المنافي للجهالة شرعا وقانونا. قد اشترى البضاعة وهو على علم بكافة 

  


